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VAN DE BESTUURSEN DIRECTIETAFEL

Inwijding van Mgr. De Korte als
bisschop van Den Bosch

Een hele verademing om deze bisschop te zien
voorgaan, hem te horen preken en te zien hoe hij
een Franciscusmens is.
De organisatie van het bisdom rammelt. Overal is
tweedracht. Al meteen wacht hem een moeilijke,
bijna onmogelijke taak. Maar hij heeft er zin in, zijn
lijn is duidelijk: in het huis van onze Kerk is plaats
voor velen. Hij wil een bruggenbouwer zijn en
daar heeft het in dit bisdom aan ontbroken.
Na de viering was er gelegenheid om bisschop
De Korte te feliciteren.
Tijdens deze viering werd ook afscheid genomen van Mgr. A. Hurkmans. Hij was de referent binnen de bisschoppenconferentie voor
ons pastoraat. Daarvoor is hem dankgezegd, en wij hebben hem
alle goeds toegewenst in Rome waar hij de eindverantwoordelijkheid krijgt voor de kerk der Friezen.
Bent u in Rome: breng eens een bezoekje aan deze kerk. Elke zondag is er om 10.30 uur een hoogmis. Als deze is afgelopen, kunt u op
het st. Pietersplein met de Paus het Angelus of het Engel des de Heren bidden en zijn zegen ontvangen. Het is de moeite waard. Op het
plein staan dan duizenden mensen.
Wie nu de nieuwe referent wordt, zal later bekend gemaakt worden.

Eindexaminandi
Het is een spannende tijd voor hen die het
eindexamen afgelegd hebben. Heb ik het
goed gemaakt, slecht gemaakt, heb ik er
een goed gevoel bij of niet: allemaal zaken die spanning verhogend werken.
Alvast van harte proficiat wanneer je geslaagd bent: je boekentas aan de vlaggenmast en laat ons je succes maar zien.
Wanneer je een herretje moet doen: kop op en als je onverhoopt
1986 bent: het leven geeft meer kansen.
gezakt

De vakantie tijd breekt aan.
Op de radio werd vanmorgen gemeld dat heel veel Nederlanders
vakantie in eigen land vieren: Turkije, Griekenland zijn ‘uit’ Frankrijk en
Italië zijn ‘in’.
Wanneer u op vakantie gaat zorg
dat uw verzekeringen etc. in orde
zijn. Wij willen u aanraden elk jaar op
een vast tijdstip uw verzekering upto-date te brengen. Door het jaar
heen worden er soms nieuwe dingen aangeschaft die niet bij de verzekering gemeld zijn. Wanneer er
iets gebeurt, zou dit tot problemen kunnen leiden.
Wanneer u naar een ver en niet zo bekend land gaat: maak duidelijke afspraken met een gerenommeerd bureau: ‘Der kluger Mann
baut vor’ is een Duits spreekwoord: een verstandige man denkt vooruit.
Alhoewel we over bijna heel de wereld telefonisch bereikbaar zijn is
het toch goed de thuisbasis te laten weten waar u bent. Er kan veel
gebeuren waar we geen greep op hebben en daarom is het des te
belangrijker dat de thuisbasis weet waar u in geval van nood te bereiken bent. Een belletje af en toe naar het thuisfront is ook prima.
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Maritime Industry
Wanneer u deze uitgave van
Christoffelnieuws ontvangt is
de beurs Maritime Industry in
Gorinchem achter de rug.
Het is een beurs die de binnenvaart centraal heeft
staan. Of er veel zaken gedaan worden kunnen wij niet beoordelen:
des te meer geeft de beurs de gelegenheid te netwerken. En misschien is dat wel even belangrijk.

Camille Hofman vertelt over haar stage in India
Ze kan het: vertellen over haar stage. Goed duidelijk en met passie.
Zondag jl. vertelde Camille haar verhaal over haar werkbezoek in
India. Ze ging werken voor en met straatkinderen in de organisatie
Samen, waar de Salesianen van Don Bosco de motor van is.

De economie vertoont een stijgende lijn, wanneer we de berichten
moeten geloven. Anderzijds horen wij dat de vrachtprijzen voor de
binnenvaart niet stijgen en de pachtprijzen voor de kermisexploitanten niet dalen om nog maar niet te spreken over de
pensioenfondsen.Naar verluidt barsten deze fondsen van het geld,
maar zoals het er nu uitziet zullen de pensionada’s gekort worden.
We hebben een jaar geleden aan de directie van het pensioenfonds Zorg en Welzijn de vraag voorgelegd om ons een overzicht
van de salarissen van personeel, raden van Bestuur en raden van
Toezicht toe te sturen. We waren benieuwd naar de ontwikkeling
van deze lonen. Maar er is nooit een antwoord gekomen.
Dat betekent niet automatisch dat we met deze ontwikkeling mee
moeten gaan. Ondernemer of niet, we zijn zelf verantwoordelijk voor
ons handelen.

Concreet om gaan met de mensen, de jongen en oude mensen.
Zorgen dat ze een beter en menswaardig leven kunnen leiden. Water is noodzakelijk: dus waterputten bouwen. Maar ook feesten: even
weg uit de wereld van ellende, want zoals ze vertelde: in de ogen
van e kleine kinderen zie je al de angst. Dus even ontspannen, het
gevoel van veiligheid en geborgen creëren.
Ademloos werd er naar haar geluisterd:
Haar puntige toespraakje hield ze tijdens het aanbrengen van de
gaven op het altaar. Zegen vragen aan O.L. Heer over haar en haar
werk versterkt de inspiratie om door te gaan.
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Soos met… Plantenbingo op het Schipperscentrum in Nijmegen dinsdagmiddag 10 mei was een groot succes.

Foto’s: Gemma Raats
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Pensioenfonds organiseert bijeenkomst voor
werknemers en werkgevers in de rijn- en binnenvaart
Pensioen is volop in beweging. Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en
Binnenvaart gaat hierover graag met u en uw werknemers in gesprek.
Daarom organiseert het pensioenfonds een bijeenkomst voor alle aangesloten werkgevers én werknemers. Noteer alvast in uw agenda:
woensdagmiddag 29 juni!
Het pensioenfonds hoort graag wat er leeft
Daarom wil het pensioenfonds met u en uw werknemers in gesprek.
Ook wordt uitleg gegeven over de pensioenregeling. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan een werkgever zijn werknemers helpen bij
pensioenvragen? Daar vertelt het pensioenfonds graag meer over.
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.
U en uw werknemers krijgen binnenkort de uitnodiging voor deze bijeenkomst
Hierin staat meer informatie over de bijeenkomst. Ook leest u in de uitnodiging hoe u zich aanmeldt.
Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn – en Binnenvaart ontmoet u en uw
werknemers graag op 29 juni!
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van
het laatste pensioennieuws in de
rijn- en binnenvaart. Of kijk op
rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier
vindt u meer informatie over de
pensioenregeling.
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Ondernemersgesprekken

Koninklijke BLN-Schuttevaer maakt werk van onderwijs! Ze baseert zich hierbij op de wensen en behoeften van haar leden en werkt samen met diverse
partijen om vorm en inhoud te geven aan een zowel
breed als verdiepend onderwijs- en trainingsprogramma.
Het gaat steeds vaker om de vraag: Wat wil en zou
ik moeten leren om verder te komen met mijn bedrijf? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig
Sparren met een ervaren opleider kan dan helpen.
Hierdoor krijgt u inzicht in uw (ondernemers)talenten
en kunt u deze verder ontwikkelen. U krijgt een scherper beeld van de strategie die nodig is om uw bedrijf
sterker te maken.
Onderdeel van deze ondernemersgesprekken is een
intake, competentietest, rapport, leeropdrachten en
drie adviesgesprekken. Kosten bedragen 495 euro
(ex BTW).
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ONZE JARIGEN ……

27-05 Dhr. Willy Verberck; dhr. Jan Suykerbuyk; Toine Willemsen; Erwin
28-05 Bosman m/s “Ingona”.
Karin van Dongen, v/h “Najade”; Luuk Brandt.
29-05 Ria de Bot-Cornelissen; Rinie Valkenburg; Delana Derksen.
30-05 Dhr. Jozef Bosman m/s “Anna”; mevr. Trudy v/d Donk; Monique
Wig¬man; Harry van Laak; mevr. Annemarie Geerts; Vincent de
Rover; Jaap Brevoord; dhr. Marcello Rensen; Melanie van Gils, m/s
“Rodeo”.
31-05 Yvonne Keuvelaar, v/h “Adato”; Luuc Bourgonje.
01-06 Dennis Mooren; Anja van Meegen; Vinny Koks.
02-06 Willem Peter Leensen; Lisette Leensen; Ben Janssen.
03-06 Dhr. Peter van Megen; dhr. Desiree Savelkoul; Eveline van Os; Jens
Schleipfenbauer; Ferran Frerichs.
04-06 Mevr. V. Appelboom; John de Bruin; Johan van Angelen; Claudia
Peters; dhr. Koos Verhoef.
05-06 Sylvia Verschuren, v/h “Bellona-V”; Joost van Lammeren; Anita van
Meegen, m/s Elgeria; Peter Oudakker.
06-06 Dhr. Ad Lansink; dhr. Rien Schoonderwoerd.
07-06 Brigitte Basten-v Megen; Sven Roelofs.
08-06 Stella Sep-Jägers, van m/s “Rex-Rheni”; Wilfried van Ooyen; Bent
Schleipfenbauer.
09-06 Mevr. Beppie Bosman; Wilfried Janssen; William Theunisz; Rene
Driessen.
10-06 Marvin Lischer, m/s “Ilze”.
11-06 Tonny van Megen-Wissing; Annemarie Theunissen-Schuttler; Luuk
Janssen, van het m/s “Sagittarius”; Alexander Vermaas; Lilianne
Tabbers.

MISINTENTIES ZONDAG 29 MEI 2016
Voor ouders van Angelen-van den Heuvel, dhr. Bertus Verhoeven,
dhr. J. Wendt v/h ms ‘Fatima’, Aloys van Megen v/h ms ‘Furie’, ouders Bemboom-de Boer, Broeder Evatius van Herwaarden FIC, dhr.
Harrie van der Donk ‘Amice III’, dhr. E. Buil en de overledenen familie Buil, ouders van der Donk-Daanen ‘Amice I’, mw. E. van Thiel, dhr.
A. Vermeeren m/s ‘Verti’, dhr. A. van Strien, dhr. H. Kruyt ‘Cinderellea’, dhr. Piet van Megen, dhr. Leon Leijten, Michel van Heumen,
mevr. Riet Wendt-van der Linden.
MISINTENTIES ZONDAG 5 JUNI 2016
Ouders van Ingen-Hamelers ‘Sterre der Zee’, dhr. André Struik, mw.
E. van Ommen-Stelt ms ‘Oranda’, mw. Ineke van Oijen-Schulink, ouders Leensen-Berendts, dhr. R. Roelants m/s ‘Marina’, mw. C. Straatman-Derksen.
VAKANTIEGROETEN ONTVINGEN WIJ UIT:
ROME. Van Ronnie, Patricia, Dionne en Dennis Rutjes m/s Calando

Advertentie plaatsen.
Iets kopen of verkopen? Berichtjes of, marktplaatsberichten kunt u
gratis in christoffelnieuws plaatsen. Foto’s voorzien van naam en een
tekst zijn ook welkom. U kunt ze sturen aan redactie@kscc.nl
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Stg. De Kalorama wandeltocht
Keuze-afstanden: 5-10-20-30-40 km
Startplaats: kulturhus Beek
Roerdompstraat 6, 6573 BH Beek
Starttijd: 08.00 uur – 14.00 uur
www.kaloramawandeltocht.nl
info@kaloramawandeltocht.nl

Beste wandelvriendinnen en -vrienden,
Beste wandelvriendinnen en -vrienden,
Er is zelden zoveel wetenschappelijke kennis bij
een wandelevenement bijeen geroepen als
voor en tijdens de 100ste Vierdaagse van Nijmegen. Op vrijdag 3 juni
2016 wordt er door de Radboud Universiteit en Radboudumc een
symposium gehouden over de wandelsport. Daarbij zijn ook de stichting De 4Daagse en de Koninklijke Wandel Bond Nederland betrokken. Boeiende onderwerpen als in beweging voor een goede
gezondheid, de risico’s van de deelname aan de Vierdaagse, de
verkeersstromen tijdens grote sportevenementen, de militaire oorsprong van, de deelname aan en ondersteuning tijdens de Nijmeegse Vierdaagse komen aan de orde. En uiteraard zijn ook de
verbintenissen en ontstane vriendschappen een belangrijk thema.
Het gaat immers niet alleen om prestatie en de conditie van het lichaam, maar zeer zeker ook om de geest en de interactie onder de
deelnemers.
Ruim tien dagen geleden is er door enkele ervaren lopers en verzorgers gesproken over de posten van de verzorging van het KSCC op
de vier wandeldagen. Het meest uitdagende is het om de grote
groep 55 km lopers van een stoel, een deken, een droogje en een
natje te voorzien. En dan hebben we het nog niet eens over de extra
aandacht die de ‘uitslovers’ nodig hebben. Met name op de tweede dag (Druten) en de vierde dag (Mill) zal een aanpassing niet ontlopen kunnen worden.
Overigens hebben ongeveer 100 deelnemers de weg naar
www.ksccvierdaagse.nl weten te vinden. Tot 15 juni 2016 is het nog
mogelijk een opgave te doen.

4 juni

Roparun Wandeltocht in Nijmegen
Running Nijmegen
Keuze-afstanden: 10-15-20-25-30-40 km
Startplaats: HONIGcomplex
Waalbandijk 20, 6541 AJ Nijmegen
Starttijd: 07.00 uur – 12.00 uur
06-20966250
www.runningnijmegen.nl
ymmdemouge@hotmail.com

5 juni

30e Grenslandtocht in Beek
Wsv Mooi Nederland
Keuze-afstanden: 10-15-20-30-40-50 km
Startplaats: Clubhuis B.V.C.
Alde Weteringweg 1, 6573 AZ Beek
Starttijd: 07.00 uur – 13.00 uur
024-6842623
www.mooinederland.wandelt.nl
mooinederland@wandelt.nl

Op www.wandel.nl staan altijd georganiseerde wandeltochten, zoals Luctor et Emergo in Beuningen en de Tweedaagse van Nijmegen.
Een hartelijke groet en veel wandelplezier,
Henry Mooren

Ter voorbereiding van, maar misschien ook wel voor de ontspanning,
worden de volgende wandeltochten aangekondigd:
28 en 29 mei
78e Kaloramawandeltocht in Beek
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Binnenvaartgemeenschap

Dhr. Joop Derksen
BEUNINGEN, STREKEL 9, 6641 XK.
Mevr. Bep Burgers-Dekker (Jeroen Bosch Ziekenhuis)
DEN BOSCH, HENRI DUNANTSTRAAT 1, 5223 GZ.
Rosita van Wijk
WEERT, EINDHOVENSEWEG 39, 6002 TB.
Dhr. Gerard Leensen
NIJMEGEN, VRIENDSCHAPSLAAN 11, 6544 AL.
Jos Joosten uit Cuijk
ZIEKENHUIS IN ANTWERPEN

GEBOREN:

ZIEKEN AAN BOORD / THUIS HERSTELLEND

11-05-2016: JUUL Julia Anna. Dochtertje van René
en Marinske Nuij.
Correspondentieadres: Koningstraat 25, 6644 KJ
EWIJK.

Ton Rennings
ROERMOND, ROERZICHT 16, 6041 XX.
Dhr. Alex Sijbranda
DORDRECHT, PRATTENBURG 45, 3328 WC.
Winanda de Ruyter-Baijens
RIDDERKERK, LINGESTRAAT 58, 2987 CG.
Mevr. Graat-Lutjens
ROERMOND, BROEKHIN-ZUID 13, 6042 EA.
Mevr. Marja Straathof
ROTTERDAM, KERMISTERREIN SCHIEHAVEN.

GEDOOPT:
05-06-2016: wordt ESMEE VAN HEESEWIJK gedoopt.
HUWELIJK:
11-06-2016: gaan CHRISTIAN TULLEMANS en MELINDA
RAVLIC trouwen. Zij trouwen om 15.00 uur in de SintMichaëlskerk (Abdijkerk) Kerkberg 2, 6017 AG Thorn.
Corr.adres: Raadhuisstraat 17, 6051 HX Maasbracht.
VERHUISD:
CLAARTJE KERSTEN-DE JONG is per 4 mei 2016 verhuisd van de Lijnbaanstraat Nijmegen naar de Breehofstraat 44, 6542 RB NIJMEGEN.
FLORIS, KARIN, DENISE, ROMY EN LENNERT KOPPELAARS zijn verhuisd
naar Struisgras 20, 3344 BJ HENDRIK IDO AMBACHT.
ONZE ZIEKEN:
Dhr. Joop van Megen
ZIEKENHUIS ZEVENAAR, RIJNSTATE, HUNNEVELDWEG 14A, 6903 ZN.

IN HET VERPLEEG / VERZORGINGSHUIS
Zuster Adriënne Boot (5e etage - kamer 8)
ROTTERDAM, HUIZE ST. ANTONIUS, NW BINNENWEG 33, 3014 GC
Mevr. Meering-Metzler (Verpleeghuis Kalorama)
BEEK-UBBERGEN, NIEUWE HOLLEWEG 12, 6573 DX.
Mevr. Ria van Megen, Oranje Nassau Oord, Kamer 16
POSTADRES: POSTBUS 9002, 6870 GC RENKUM.
Mevr. Henny de Graauw-Mutsaers (kamer B2. 13)
TILBURG, VERPLEEGHUIS JOANNES ZWIJSEN,
BURG. BROKXLAAN 1407, 5041 RR.
Mevr. Ineke Geutjes
MILSBEEK, POTTENBAKKER 36, 6596 GB.
Dhr. Jan van Vliet (4e etage)
NIEUWKOOP, DE VERBINDING 108, 2421 EX
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OVERLEDEN:
09-05-2016: WALTRAUD KAROLINA KATHARINA (WALLY)
GEUTJES - ZINGEL. Weduwe van Franziskus Adam Geutjes.
In de leeftijd van 78 jaar. De plechtige uitvaartdienst heeft
plaatsgevonden op 17 mei in de parochiekerk te Millingen
a/d Rijn.
Corr.adres: Moutlaan 36, 6681 GZ Bemmel.
Gedachtenisprentje
Mama, je had al van jongs af aan een eigen mening en gezag
daar had je helemaal niets mee. Toen je verkering kreeg met papa,
was het al snel duidelijk, je wilde aan boord maar ook werkelijk heel
snel, dus Waltraud bleef op een goede dag gewoon aan boord.
Niemand in Amöneburg wist waar je was, paniek, politie ingeschakeld en ja hoor, wasserschutzpolizei heeft haar toen van boord gehaald.
In 1957 ben je getrouwd met Frans en aan boord gegaan. Je sprak
geen woord Nederlands, maar daar was een oplossing voor. In Rotterdam op de kop van Katendrecht woonde een oude schippersfamilie. Daar heb je zes weken ingewoond om Nederlands te leren.
Na 18 jaar varen moest je weer aan de wal gaan wonen. Papa was
onverwachts overleden. Een hele moeilijke tijd, maar je hebt je toch
met ons maar mooi staande gehouden. Toen Rob geboren werd,
je kleinzoon, was je heel gelukkig. Rob kan zich nog veel herinneren,
Rob zei dan ”nee Oma dat is van mij’ dan zei oma “doe je ogen
eens dicht, ja? Wat zie je nu?” Rob “niks” Oma “dat is van jou!!!” dit
is dus heel typerend voor Mama. Je hart lag op je tong, gekke uitspraken en eerst zeggen en dan denken. Als je op visite kwam en

het duurde te lang, dan zei je gewoon, moet ik zelf naar DE voor de
koffiebonen? Je ging wel eens naar het café en als het te lang duurde, vroeg je aan de kastelein, heb je een gulden, dan ga ik naar
hiernaast wat drinken want hier duurt het me te lang. En zo kunnen
we nog heel wat vertellen.
In 2000 kwam de diagnose longfibrose. De longarts vertelde ‘Mevrouw u heeft nog 2 jaar te leven’. Wat heeft die man zich vergist. In
april 2012 was daar de verhuizing naar het Gasthuis want je kon niet
meer zelfstandig wonen. Het werd steeds zwaarder, maar je wilde
niet opgeven. Gelukkig hebben wij op tijd jou het Sacrament der Zieken gegeven.
Maandagavond 9 mei heeft de dood je toch verrast en ben je van
ons heen gegaan. Nu ben je weer samen met papa.
Wij willen u hartelijk danken voor uw medeleven en belangstelling.
Monica en John
Rob en Sonja
Frans en Jeannine

12-05-2016: KRIS VAN MEEL. Op de leeftijd van 37 jaar. De uitvaart
heeft plaatsgevonden op 20 mei in uitvaartcentrum Zuylen te Breda.
Corr.adres: Polanenstraat 2, 4926 BP Lage Zwaluwe.
Tijdens je reis naar je geboortegrond
ontdekte je de poort naar een nieuwe wereld.
We hopen dat, nu je bent overgegaan,
deze ook zult vinden.
12-05-2016: ELLIS SNIJDERS - RIETDIJK. Overleden op de
leeftijd van 92 jaar. Weduwe van Piet Snijders. Partner van
Henk Fortuin† De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 19 mei in Het Uitvaartcentrum van Dordrecht
e.o. Dordrecht.
Corr.adres: Haringvlietstraat 515, 3313 EM Dordrecht.
Oud worden is een zegen
maar oud zijn valt toch wel tegen.

Christoffel Nieuws pagina 13

VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?

15-05-2016: MARIA REGINA (RIET) WENDT VAN DER LINDEN. Weduwe van Johan Hendrik Wendt.
Op de leeftijd van 84 jaar. De crematieplechtigheid
heeft plaatsgevonden op 21 mei in crematorium Essenhof te Dordrecht.
Corr.adres: Mackaypad 8, 3332 HR Zwijndrecht.
Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ooghoek blinkt een traan.

17-05-2016: JOHANNES LEONARDES PETRUS (LEON) LEIJTEN.
Echtgenoot van Adriana Anna Maria Leijten -Zwaans. Op
de leeftijd van 91 jaar.
Correspondentieadres: Postbus 7, 4130 EA Vianen.

18-05-2016: PETER THEODORUS WILHELMUS (PIET) VAN MEGEN. Echtgenoot van Joke van Megen - Rensen. In de
leeftijd van 86 jaar. De plechtige uitvaart heeft plaatsgevonden op 24 mei in Crematorium Beuningen te Beuningen.
Corr.adres: Rijnstraat 5, 6686 ME Doornenburg.
We waren bijna 60 jaar getrouwd, waarvan bijna 40 jaar samen aan boord, heel
dicht bij elkaar. Ook toen we in 1996 aan de wal gingen wonen, konden we
geen dag zonder elkaar. Eigenlijk waren we dus bijna 120 jaar getrouwd. Daarom viel het me ook niet zwaar om de laatste jaren, toen Pietje ziek was, voor
hem te zorgen. Ik deed het met plezier. Hij liet vaak genoeg duidelijk blijken dat
hij dit erg waardeerde, hoewel hij vond dat dit erg zwaar voor me was. Ik ben blij
dat we ondanks de ziekte toch tot het laatste moment bij elkaar konden zijn.
Joke
Nadat ik van school kwam heb ik tot de dag dat ik Berdina ontmoette met pa
en ma samen gevaren. Alles bij elkaar meer dan 15 jaar. In die jaren heb ik van
pa het vak geleerd. Het was een gezellige tijd en ik zag pa meer als vriend dan
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VOOR
WIE
LUIDDE
DE
KLOK?
als “baas“, want écht boos werd pa nooit. En gelukkig ging dat ook met de nodige humor. Op een regenachtige dag vroeg ik eens aan pa: „wat ga jij vandaag doen?“. Toen hij antwoordde: “niets“, zei ik: “dan help ik je“. Rik
Nadat Rik en Berdina de ‘Johanna’ hadden overgenomen, kwamen pa en ma
in Doornenburg wonen. Ze moesten allebei wennen aan het wonen in hun huis,
op een vaste plek. Pa had eigenlijk geen hobby’s maar ik had wel een oplossing. Pa kon mooi bij mij aan het klussen, kleine verbouwingen, schilderen, er was
altijd wel wat te doen. Toen hij de smaak daarvan een beetje te pakken kreeg,
ging hij met zijn jeugdvriend Theo beginnen aan de grote verbouwing van het
huis van ome Joep en Marian. Daar zijn ze -met veel plezier- een paar jaar mee
bezig geweest. Daarbij werden de klusjes in en rond mijn huis zeker niet vergeten. Als er niets te doen was, dan kwam pa altijd wel een kop koffie of een borreltje drinken. Toen hij ziek werd was dat hetgeen ik zo miste, thuiskomen en pa
die al zat te wachten om te vragen of ik nog “boeven had gevangen”. Peter
Opa was opa Pietje, onze opa. Opa was de opa met een gekke korte duim en
het bijzondere litteken van de Tweede Wereldoorlog in zijn arm. Opa was degene met wie we zomaar een rondje gingen rijden, door de polder in Gendt of
naar het bankje bij de Vahali om naar Rik en Berdina te zwaaien. Opa was een
trotse opa, trots op ieder van ons en wij op hem. Een opa die we gaan missen!
Elise, Peter, Joeri en Berdina.
Wij danken u hartelijk dat u met ons afscheid heeft genomen van mijn man, onze vader en opa. Uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden is voor ons
een grote steun. Speciaal bedanken we de medewerkers van Buurtzorg Doornenburg voor de goede zorg in de afgelopen jaren. Joke van Megen - Rensen
Kinderen en kleinkinderen
Opa was opa Pietje, onze opa
Opa was de opa met een gekke, korte duim en het bijzondere litteken van de
Tweede Wereldoorlog in zijn arm
Opa was de schipper, bij wie ik als klein meisje op schoot mocht zitten tijdens het
varen, om soms dan samen een haring met uitjes weg te happen
Opa was de klusjesman, die altijd klaar stond om anderen te helpen, zoals bij
schilderwerk aan papa’s huis of op het schip van Rik
Opa was mijn enige opa die ik gekend heb, maar die zijn rol vervuld heeft voor 2

Opa was soms een nukkige opa, die heerlijk kon mokken maar hier eigenlijk niks
van meende
Opa was de opa die soms wat slechthorend leek, maar als het hem uitkwam
kreeg hij alles mee
Opa was degene met wie ik soms zomaar een rondje ging rijden, door de polder in Gendt of naar het bankje bij de Vahali, om schepen te kijken of te zwaaien naar Rik
Opa was degene die mij een belofte toeschreef toen ik 4 was, en deze nakwam
toen ik 18 werd
Opa was soms de verdrietige opa, verdriet vanwege het gemist van zijn 2 broertjes. Vooral het overlijden van ome Aloys een paar jaar geleden deed hem zo
ontzettend veel pijn
Opa was de opa die zo kon genieten van het zomerse zonnetje achter in de
tuin; voeten in een emmertje water, een glaasje rosé in de hand en oma dicht
bij hem
Opa was onze opa, die het zo erg vond om beetje bij beetje steeds meer in te
moeten leveren op zijn gezondheid, maar die desondanks niet bij de pakken

neer ging zitten
Ja, zo was opa.
Opa was ook degene die het eten van oma het lekkerste vond dat er bestaat, maar wel graag vermelde dat hij het was die oma heeft leren koken
Opa was de echtgenoot die altijd, al die bijna 60 jaren, zo ontzettend gek
was op en met oma. Dat dat misschien ook wel zijn grootste verdriet was;
oma achter moeten laten
Daarnaast was opa trots, trots op zijn kleinkinderen
Op Berdina, de jongste van ons, die hij altijd ‘die kleine’ bleef noemen
Op Joeri, de schipper, degene die zijn grote passie deelt
Op Peter, degene die bijna elke dag even langs kwam, zomaar
Op mij, Elise, de oudste en dus zijn eerste kleinkind
En opa was degene die al jarenlang zei: “ach, ik zit al ruim 10 jaar over de
gemiddelde sterfteleeftijd van de man heen” maar die we toch graag
nog veel langer bij ons hadden gehouden. Hij was een lieve, gezellige
opa, de fijnste die ik mij heb kunnen wensen. Een opa die ik ga missen.

21-05-2016: MICHEL VAN HEUMEN Echtgenoot van Erna van Heumen - Hengst. Op de leeftijd van 50 jaar. De crematieplechtigheid
wordt gehouden op 28 mei om 13.00 uur in crematorium Waalstede, te Nijmegen. Corr.adres: Hauptstrasse 66, 47559 Wyler Duitsland.
Hoge bergen, Diepe dalen. Het was alles of niets
Er was nog zo veel te zeggen. Opeens is het te laat…
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Per 1 juni 2016 krijgt VTS Sector Millingen een eigen marifoonkanaal: VHF5
VTS Sector Millingen communiceert
al jaren met de scheepvaart op marifoonkanaal 10. Vanwege het regionale drukke marifoonverkeer op
VHF10 is de behoefte aan een eigen
VHF kanaal de laatste jaren toegenomen. Van Agentschap Telecom
heeft Rijkswaterstaat daarom een
nieuw marifoonkanaal toegewezen
gekregen; VHF 5.
Met een eigen kanaal voor VTS Sector Millingen kan beter worden ingespeeld op de huidige en
toekomstige verkeersstromen. Marifoonkanaal VHF5 sluit bovendien
goed aan op het marifoonkanaal
van VTS sector Nijmegen.
Nieuwe sectorgrenzen
Met de invoering van het nieuwe
marifoonkanaal zijn tevens de
sectorgrenzen opnieuw vastgesteld.
De grenzen worden door middel van
borden op de oever aangegeven
en worden vermeld in de “Regeling
communicatie en afmetingen Rijksbinnenwateren”.
Nieuwe telefoonnummers
Naast het nieuwe blokkanaal VHF5
zijn er ook nieuwe telefoonnummers
voor de verkeersposten Nijmegen
(088 797 41 70) en Tiel (088 797 36 90)
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Doop duwboot Quattro

Ankers in zicht - Waalhaven Nijmegen

Op donderdag 2 juni om 16.00 uur zal
aalmoezenier B.E.M. Van Welzenes sdb
de duwboot Quattro dopen van
Parabel SA, W. Sep. Deze doop vindt
plaats in de Binnen Kalkhaven, Dordrecht.

Ankers uit de haven opgevist gemaakt tot een kunstwerk.
In 2013- 2014 is de Waalhaven eindelijk uitgebaggerd en op rivierdiepte gebracht.
Tijdens het baggeren zijn er 7 ankers opgevist. Op initiatief van Marijke Steenbeek zijn deze ankers verwerkt in een kunstwerk.
Er is veel gediscuteerd over de plaats waar dit kunstwerk zou moeten
staan. Uiteindelijk is gekozen op de dijk tussen het huis van de familie
A.Wigman en het huis van de fam.A. Wendt. Er wordt gepast en gemeten om het kunstwerk op een goede plek te zetten.
Gesprekken zijn gaande. Vergunningen worden aangevraagd: De
grond is van de gemeente Nijmegen. Maar polderdistrict, Rijkwaterstaat hebben hier ook woordje in te zeggen.

Adres je poststukken goed

Aan: Marietje, postbus 390,
6500 AJ in Nijmegen
Het is niet de eerste keer dat
er een brief / een kaart zo
geadresseerd wordt naar
Postbus 390.
Een vraag – we hebben deze al enkele keren gesteld – zet alstublieft
duidelijk de familienaam met voorletters en als het kan de naam van
het schip op het poststuk.
Onze medewerkers zorgen met accuratesse en privacy dat uw post
in de juiste bus terecht komt.
Maar ze moeten wel weten in welke postbus het poststuk moet belanden.
Zorgt u er dan voor dat de juiste de naam er goed opstaat?

Foto: Alex Winkelhuis
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Onderhoud KSCC Schipperscentrum
Nijmegen

Het Centrum krijgt een nieuwe face
lift Er wordt grondig geschuurd en
vakkundig geverfd: Het centrum begint er weer al een plaatje uit te zien.
Dank aan de mannen dit allemaal
gedaan hebben en die er nog
steeds mee bezig zijn.
Een plaatje om te zien.

Programma VPRO ‘De hokjesman’
Vrijdag 13 mei zijn in het programma ‘ de Hokjesman ’van de VPRO
de reizigers goed aan bod geweest.
De woonwagenbewoners, de kermis en circuswereld zijn goed in
beeld gebracht. U kunt dit programma bekijken door het terug te
halen via Programma gemist.
De Hokjesman, vrijdag 13 mei: ‘De Reizigers’ NPO 3 19.30 uur.

Facebook
In de week van 24 april tot 30 april is het digitale Familiemagazine
online gezet. Men raakt er al aan gewend. Een mail informeert u dat
Christoffel Nieuws online is geplaatst, U klikt de www.kscc.nl aan en
vindt onder Christoffel Nieuws de laatste uitgave.
Het op facebook plaatsen van dit nieuws blijkt in een behoefte te
voorzien. 390 Keer heeft men Christoffel Nieuws op facebook gevonden. Benieuwd ben ik hoe het met twitter gesteld is.
Momenteel wordt ook bekeken of het Christoffel Nieuws op Instagram geplaatst kan worden.
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Woensdag 25 mei werd Pater Van Welzenes jaar en dat werd
groots gevierd op het schipperscentrum KSCC te Nijmegen.
Ook de correspondent Michel Gonlag van de Binnenvaartkrant was
aanwezig en schreef onderstaand bericht voor de Binnenvaartkrant.

“EVEN STILSTAAN BIJ HET FENOMEEN
BERNHARD VAN WELZENES”
Even stilstaan bij het fenomeen Bernhard van Welzenes
Bernhard van Welzenes vierde woensdag 25 mei zijn 75e verjaardag
met zijn beste vrienden. Het KSCC-Kerkschip in de Nijmeegse Waalhaven was dan ook overvol. De hele groep heeft luidkeels voor hem
gezongen en KSCC-voorzitter Jos Rouw hield een mooie speech
voor de landelijk aalmoezenier van de binnenvaart die zelf al zoveel
mensen gelukkig heeft gemaakt met zijn prachtige toespraken. “Laten we even stilstaan bij het fenomeen in ons midden: Bernhard van
Welzenes”, aldus Jos Rouw.
Natuurlijk liet de aalmoezenier deze gelegenheid niet voorbij gaan
om zijn directe medewerkers in het zonnetje te zetten (“Kom eens bij
de pater…”) want als iets fenomenaal is, zijn het wel zijn kwaliteiten
om de hele groep vrijwilligers en medewerkers rondom het KSCC bij
elkaar te houden. Jos Rouw prees hem ook om zijn actieve betrokkenheid en netwerk bij diverse nationale en internationale organisaties (“…tot in het Vaticaan toe”), zijn maatschappelijke, pastorale,
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sociale en diaconale zorg. Maar die opsomming roept ook een
vraag op: “Een opvolger met zijn kwaliteiten, dat ligt moeilijk. Iemand die naar buiten toe onze belangen op niet mis te verstane wijze onder de aandacht weet te brengen of dat bij een minister is of
een kerkelijk hoogwaardigheidsbekleder, iemand die door iedereen
erkend wordt.”
Altijd een hartelijk
woord voor iedereen
persoonlijk.
De boodschap van
het bestuur was echter ook niet mis te
verstaan: de 75-jarige
mag er best even tussenuit. “Zoals je zelf
aangeeft dat te willen: even genieten
van de aangename
dingen van het leven. Er kwam steeds iets tussen. Daarom krijg je van
ons een weekend – o ik begrijp van de medewerkers dat ze toch liever hebben dat je door de weeks gaat… Doe het, je hebt onze zegen.” De jarige gaf aan daar zeker gebruik van te maken met een
paar dagen ‘Weurtse Alpen’. De vrolijke stemming in de volle zaal
van het KSCC Schipperscentrum leidde vervolgens tot een enthousiast zingen voor de jarige.
Dat benadrukte nogmaals de positie van de aalmoezenier, die hij in
een rustig moment in zijn studeerkamer toelichtte: “Ik sta nooit op
een preekstoel als ik een toespraak houd, wil tussen de mensen
staan en waar mogelijk een bruggetje slaan.” Kerkelijk, maar ook bij
de sociaaleconomische organisaties in de binnenvaart. “Zoals bij de
opstart van BLN, maar ook bij het CBRB en de IVR.” De vlaggen van
CBRB en BLN wapperen bij het KSCC broederlijk naast elkaar. “Gezamenlijk optrekken is belangrijk, beide hebben bestuurlijke kwaliteiten
in huis en je moet als één brancheorganisatie spreken.”

Priester Bernhard van Welzenes is een van de Salesianen van Don
Bosco. “Wij zijn naar buiten gericht, naar de mensen toe.” Ook bij
hem leeft de zorg over zijn opvolging. “De jonge priesters zijn veel
meer naar binnen gericht, meer bezig met het theologische in plaats
van het pastorale werk. Wat hen bezighoudt is de angst om te verliezen; de Salezianen zetten meer in op de hoop om te winnen. Er
moet meer ruimte zijn voor de mensen – daarom ben ik blij met Paus
Franciscus. Wat hij doet vind ik goed. Sociaal-maatschappelijk bezig
zijn: de mensen ontmoeten op de basis; dan weet je wat er te koop
is. Mensen in hun waarde laten – allen hebben dezelfde zorgen, verdriet en vreugde. Ik zie die overeenkomst ook bij de binnenvaart en
de kermis- en circusmensen. Ons werk heeft een bindend karakter,
wij leggen lijntjes tussen de mensen, geven ze op basis van kernwaarden de ruimte om te groeien.”
Berhard van Welzenes,
in zijn studeerkamer
tussen de vele verjaardagscadeaus ook nog
even felicitaties per
telefoon aannemend.

Zijn betrokkenheid bij
de binnenvaart kwam
van zijn moeder, die
schippersdochter was.
“Mijn vader had daar
niets mee, die vond het maar niets als ik ‘die kleinzoon van Philip Klarenaar’ genoemd werd (Klarenaar was de meisjesnaam van Berhard’s moeder – red.).” Van Welzenes dankt velen voor de start van
zijn lange carrière als aalmoezenier in de binnenvaart. Hij noemt er
enkelen. “Zoals de familie De Bot en Van Angelen en mijn collega
Van Nieuwenhuizen, met wie we structuur gaven aan het sociale
werk van het KSCC.” 75 jaar, en nog net zo energiek als altijd: gericht
op de hoop om te winnen.
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AGENDA KSCC HET ZUIDEN 2016
Zondag
Woensdag

10.30 uur
14.00 uur

Zondag 15 mei
Maandag 16 mei
Donderdag 26 mei

10.30 uur
14.30 uur
08.30 uur

Woord- Communiedienst. Na de dienst is een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend.
Handwerken, kaarten. Bibliotheek geopend.
EXTRA
Viering Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag. Fietstocht opstappen café Boelaars in Raamsdonkveer
Dagtocht Antwerpen. Kijk voor informatie op: http://www.kscc.nl/volledige-dagtocht-naar-antwerpen-op-26-mei/

Contactpersoon voor Het Zuiden: Cor van der Veeken, telefoon: 0162-68 79 30, e-mail: c.vander.veeken@hetnet.nl

AGENDA KSCC NIJMEGEN juni-juli 2016
Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak
Zondag

11.00 uur

Eucharistieviering

Maandag

10.30 uur

Stafvergadering

Dinsdag

10.30 uur

KSCC gymnastiek

Woensdag

10.30 uur

Repetitie Waalkanterskoor

Donderdag

15.30 uur

Verzorgen Christoffel Nieuws (even weken)

19.00 uur

Repetitie KSCC koor

10.00 uur

Bloemschikken voor de kerkviering

Vrijdag

EXTRA van en rondom KSCC-Nijmegen
Maandag 6 juni

10.30 uur

Coördinatie- en beheerdersvergadering

Dinsdag 14 juni

14.00 uur

Soos met… LAATSTE bingo van dit seizoen

Dinsdag 28 juni

10.00 uur

LAATSTE KSCC gymnastiek van dit seizoen

Zaterdag 16 juli

Start zomerfeesten in Nijmegen

Dinsdag 19 juli

04.00 uur

Start wandelvierdaagse in Nijmegen

Vrijdag 22 juli

19.00 uur

Einde wandelvierdaagse en lintjesuitreiking op het KSCC voor de KSCC-wandelaars

Contactpersoon voor Nijmegen: Lea Bom, telefoon 024-377 75 75, e-mail: info@kscc.nl
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AGENDA KSCC ROTTERDAM juni-juli 2016
Zondag

11.00 uur

Zaterdag

Viering in de kapel, daarna gezellig samenzijn met koffie en tijd voor informatie.
Elke 2e zaterdag van de maand fotoruilbeurs.
EXTRA

Zondag 29 mei

Sacrementsdag

Zondag 3 juli

Slot van ons activiteiten-jaar met een gezellige BBQ

Zondag 10 juli

Na de eucharistieviering afscheid van de zusters Laetitia,
Adriënne en Mathea

Zondag 31 juli

11.00 uur

Allerlaatste eucharistieviering op het KSCC, met daarna een gezellig samenzijn.

Contactpersoon voor Rotterdam: Zuster Laetitia, telefoon 010-436 73 00, e-mail: boot109@zonnet.nl

AGENDA KSCC ZWIJNDRECHT 2016
Dinsdag 7 juni

14.00 uur

Soosdag. Julia Internaat

Zaterdag 22 oktober

20.00 uur

Najaarsbal.

7-9 december
Vrijdag 16 december

Kerstcruise met m.p.s. “Swiss Pearl” naar Düsseldorf.
Kerstbal. In het Postiljon Hotel Dordrecht.

Meer info: http://everyoneweb.com/schipperssoos
Contactpersoon voor Zwijndrecht: Wilma Vissers, telefoon 06-15 06 35 39, e-mail: wam.vissers@gmail.com
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
DOKTOREN: NIJMEGEN
Huisartsenpraktijk Medisch Oud-West
Marialaan 250
0243774651
Huisartsenpraktijk ’t Weeshuis Begijnenstraat 29
024-3228380
Huisartsenpost Nijmegen (bij C.W.Z.)
Weg door Jonkerbos 108 0900 – 8880
Tandheelkunde
0243773670
ZIEKENHUIZEN: NIJMEGEN
U.M.C. Sint Radboud G. Grooteplein
zuid 10 6525 GA
024-3611111
Canisius-Wilhelmina Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ
024-3657657
KLINIEK
Sint Maartenskliniek Hengstdal 3,
6574 NA
024-3659911
ZIEKENHUIS: ARNHEM
Rijnstate Arnhem Wagnerstraat 55
6574 NA
026-3788888
APOTHEKENPOST: NIJMEGEN
C.W.Z. Post
0243658544
St. Radboud post
024-3619191
INTERNATEN:
St. Nicolaas internaat Volsellastraat 3

BINNENVAART:
Bureau Telematica
010-2060606
L.O.V.T. Nieuwegein Industrieweg 1b, 3433
NL
06-23225399
ORGANISATIES:
BLN–Kon.Schuttevaer
078-7820565
Censis Barendrecht
0180-691420
A.S.V. Rotterdam
010-4148585
CBRB Vasteland 78 R’dam
010-7989800
Schuttevaer Gelderlan
06-51439451
E: gelderland@ksvschuttevaer.nl
I.V.R. Rotterdam
010
4116070
Voor vragen aan de Rijksoverheid
(Postbus 51)
1400
DIVERSE TELEFOONNUMMERS:
Gem. Nijmegen Bijzondere Doelgroepen
Mariënburg 30
024-3299396
Bureau voor Rechtshulp
0900-8020
B.V.B.
010-4129151
Slachtofferhulpdienst
0900 - 0101
Thuiszorg Zuid – Gelderland ZZG Zorggroep
024-3665777
S.A.W. Opleidingen
06-22525998
Telefonische hulpdienst
0900 - 0767

Havendienst
Rijksverkeersinspectie
R.W.S. Gelderland

024-3292696
026-3528911
026-3688911

Rijkswaterstaat D.K.R. Nijmegen Maas
024-3717700
Sluis Weurt
024-3775670
Verkeerspost Tiel
0344-619672
Verkeerspost RWS Nijm.
024-3435610
Gemeentehuis Nijmegen
024-14024
KSCC Rotterdam
KSCC ‘t Zuiden

010-4130030
0162-521782

ALARMNUMMER:
112
Politie (meldkamer)
0900-8844
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Brandweer
024-3297599
GGD Nijmegen
024-3297297
Politie te Water
024-3739700

Volg het KSCC op:
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Hans Wester
ker
Zuster Vincentia

KantoormedewerZieken begeleiding
(+31) 024 –

3234568
—------------------------------------------------------COÖRDINATIEGROEP:

K.S.C.C. SCHIPPERSCENTRUM NIJMEGEN
Directeur:
Aalmoezenier B. van Welzenes,sdb
(+31) 024 - 3777575
Noodgeval Mobiel
(+31) 6 – 55 35 6666
Fax
(+31) 024 –
3788201
Email:
info@kscc.nl
Internet:
www.kscc.nl
Stafleden:
(+31) 024 3777575
Tonny van der Veeken
Bestuursmedewerkster
Ria Lentjes
Gastvrouw
Lea Bom
Kantoormedewerkster
Gwendy van Raaij
Kantoormedewerkster

Bloemschikken
R. Kuyten Joosten
Reisjes
G. Valk / C. Peperkamp
Fotografie
G. Brugman / A. Valentijn
Kerkkoor / Waalkanters
G. Verschuren
Soos met…(ziekenzorg)
H. Leensen
Soos met …
G. JanssenRaats
P.W.A. Coördinator
D. van Zijl-Buil
P.W.A. Administratie
L. Bom
Kosters-ploeg
B.
Derksen
Gymnastiek
J. Hoks
Onderhoud binnen
K. Verhoef
Onderhoud buiten G. Verschuren
Kerkbalans / Gezinsbijdrage
H. Mooren
—-------------------------------------------------------

K.S.C.C.:
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